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PwC Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (колишнє PwC Polska Sp. z o.o.) – командитне товариство,
зареєстроване у Державному судовому реєстрі ХХІІ господарчого відділу районного суду міста-столиці Варшава, реєстраційний
номер KRS 0000741448; юридична та фактична адреса: ul. Lecha Kaczynskiego 14, Варшава; податковий ідентифікаційний номер
NIP: 113-239-99-79.
PwC Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (колишнє PwC Polska Sp. z o.o.) разом з іншими фірмами
PwC входить до складу глобальної мережі фірм PwC, офіційним представником якої є PricewaterhouseCoopers International Limited,
приватна компанія з обмеженим поручительством, зареєстрована в Англії. PwC є комерційним брендом, під яким фірми-учасниці
мережі PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) здійснюють свою діяльність та надають професійні послуги.
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Зміст
Короткий огляд Команди проекту
1.

Інформація, що підтверджує відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним,
кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі (у вигляді гарантійного листа, що складений за
формою, яку наведено в Додатку Іа до тендерної документації)

2.

Інформація, що підтверджує відповідність Учасника встановленим Замовником кваліфікаційним
критеріям, у вигляді скан-копій документів, які визначено в Додатку ІІ до тендерної документації
2.1.

Скан-копія довідки Учасника про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід, згідно з п. 1.1 Додатку ІІ

2.2.

Скан-копії листів роботодавця (роботодавців) та/або замовників послуг з деталізованою
інформацією для підтвердження досвіду членів команди, згідно з п. 1.2 Додатку ІІ

2.3.

Скан-копії сертифікатів PMP або CPM або MPM або PRINCE2 або CAPM на осіб, які
володіють такими сертифікатами, згідно з п. 1.3 Додатку ІІ

2.4.

Скан-копії листів згоди (у довільній формі) за підписом запропонованих членів команди
проекту (Керівника проекту, Старшого експерта, експертів), що підтверджують їх згоду брати
особисту участь у наданні послуг відповідно до предмету закупівлі, у разі, якщо вони не є
працівниками Учасника або його афілійованих осіб, у тому числі за межами України, згідно
з п. 1.4 Додатку ІІ

2.5.

Скан-копії дипломів (у т.ч. скан-копії додатків до дипломів) про отримання вищої освіти в
Україні або сертифікатів або свідоцтв, що підтверджують володіння українською мовою,
згідно п 1.5. Додатку ІІ

2.6.

Скан-копія довідки Учасника про виконання аналогічних договорів з надання послуг з
реалізації проектів відокремлення діяльності з транспортування природного газу відповідно
до вимог Третього Енергетичного Пакета в країнах Енергетичного Співтовариства
(завершений проект або проекти) або надання консультаційних послуг з управління або
супроводження зазначених вище проектів (завершений проект або проекти), згідно з п. 2.1
Додатку ІІ

2.7.

Скан-копії листів-відгуків про виконання Учасником договорів, зазначених у довідці, яка
надається на вимогу п. 2.1 Додатку ІІ (згідно з п. 2.2 Додатку ІІ)

3.

Інформація, що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника процедури
закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції

4.

Інформація про субпідрядника (субпідрядників), що надається у відповідності до вимог, які
встановлені в п. 7 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації

5.

Інформація про Учасника (Опитувальник Контрагента – юридичної особи), включаючи схематичне
зображення структури власності Контрагента, згідно з Додатком V-a

6.

5.1.

Опитувальник Контрагента – юридичної особи, згідно з Додатком V-a

5.2.

Схематичне зображення структури власності Контрагента

Документи, що підтверджують надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, згідно з
Додатком VI
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Короткий огляд Команди проекту
У відповідь на Ваш запит на надання тендерної пропозиції для участі у процедурі конкурсних торгів із
закупівлі управлінських послуг «Послуги з управління проектом супроводження процесів
відокремлення діяльності з транспортування та зберігання природного газу», ми сформували
високопрофесійну команду у складі досвідчених галузевих, технічних і регіональних експертів
глобальної мережі фірм PwC, які мають профільні знання та практичний досвід, необхідний для
успішної реалізації цього Проекту.
Наразі ми пропонуємо наступну схему надання послуг за договором, яка підлягає подальшому аналізу
та уточненню в частині характеру / обсягу робіт та договірних умов:

Рисунок 1: Схема надання послуг за договором
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Ми сформували команду, члени якої мають необхідні навички та досвід для виконання цього Проекту:
Рисунок 2: Склад команди

№

1
2
3
4

Ім’я експерта та посада

Роль у
проекті

Павел Добровольський,
директор PwC
Рафаль Віттманн,
експерт
Марчин Чуб,
експерт
Даміан Камінський,
експерт

Керівник
проекту
Старший
консультант
Технічний
експерт

Анна Щигельська,
старший менеджер PwC
Владислав Медведєв,
старший менеджер PwC
Кшиштоф Лада,
менеджер PwC
Кирило Цурканов,
менеджер PwC
Ольга Боднарук,
старший консультант PwC
Матеуш Бодух,
старший консультант PwC
Ірена Булишко,
старший консультант PwC
Рафаль Блендзінський,
старший консультант PwC
Мірослав Лах,
старший консультант PwC
Євген Дищук,
старший консультант PwC
Олексій Карпук,
старший консультант PwC
Олена Долуда,
старший консультант PwC
Олександр Моісеєнков,
старший консультант PwC
Міхал Мачай,
консультант PwC
Катерина Шевченко,
консультант PwC
Тетяна Шальнєва,
консультант PwC

Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту
Команда
проекту

ІТ-експерт

Участь у проекті
або проектах з
Участь у
відокремлення
Керування
проектах,
діяльності з
консультаційВільне
пов’язаних із
транспортування
ними
володіння
консультуванням
Сертифікат з
природного газу
проектами,
українською
з питань
управління
відповідно до
пов’язаними з
мовою та
управління та
проектами
вимог Третього
розробкою та
знаходження
наданням послуг
енергетичного
впровадженням
в Україні
з управління
пакета в країнах
стратегії
проектами
Енергетичного
Співтовариства
Керівництво проекту та експерти





















(TSPMS)

Команда проекту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16































(PRINCE2)





(ITIL, Agile PM)

























(PMP, IPMA)



















Рисунок 3: Зведена інформація про команду
Зведена інформація про досвід Команди проекту відповідно до вимог,
викладених у Додатку ІІ до тендерної документації
Кількість членів команди, які мають досвід участі у проекті або проектах з відокремлення діяльності з транспортування
природного газу відповідно до вимог Третього енергетичного пакета в країнах Енергетичного Співтовариства
Кількість членів Команди проекту, які мають досвід участі в проектах, пов’язаних із консультуванням з питань
управління та наданням послуг з управління проектами
Кількість членів Команди проекту, які мають досвід керування консультаційними проектами, пов'язаними з розробкою
та впровадженням стратегії
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Кількість членів Команди проекту, які мають сертифікат з управління проектами (PMP, PRINCE2)
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Кількість та відсоткове співвідношення членів Команди проекту, які володіють українською мовою (в тому числі
технічною термінологією, що стосується предмету закупівлі) та знаходяться в Україні
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